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Код Обозначаване Описание на областта на употреба
Нито 
един

Основно Неопределени механични опасности и опасности, произтичащи от 
ултравиолетова, видима, инфрачервена и слънчева радиация.

3 Течности Течност (капчици или пръски)
4 Големи прахови частици Прах с размер на частиците> 5 μm
5 Газ и фини прахови частици Газове, пари, спрейове, дим и прах с размер на частиците <5μm
8 Късо съединение електрическа дъга Електрическа дъга при късо съединение в електрическото оборудване
9 Разтопен метал и горещи твърди 

частици
Пръски от разтопен метал и проникване на горещи твърди вещества

Код Механични изисквания за здравина
S Повишена здравина  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Ниска енергия на удара (Ø6 mm / 45 m/s)
B Средна енергия на удара (Ø6 mm / 120 m/s)
A Енергийно въздействие (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Ниска енергия на удара при екстремни температури -5°C / +55°C
BT Средна енергия на удара при екстремни температури -5°C / +55°C

Предпазни Очила,

Символ за области на приложение:

Маркировка на окулярите: 
Номер по скала (когато е приложимо): X-Y
(Код и номер по скала за ултравиолетови филтри - EN170): 2-Y
(Код и номер по скала за ултравиолетови филтри с добро 
разпознаване на цвят - EN170): 2C-Y
(Код и номер по скала за единични филтри за индустриална 
употреба - EN172): 5-Y
Наименование на производителя: PW
Оптичен клас: 1
Символ за механична якост: F / B / FT / BT
Устойчивост на повреда на повърхността от фини частици (по 
избор): K
Устойчивост на мъгла на окулярите (по избор): N 
Маркировка на рамката: 
Идентификация на производителя: PW
Номер на стандарт: EN166
Област на приложение - Плискане на течност / частици прах / Газове 
и фин прах: 3/4/5 (по желание) 
Символ за въздействие / екстремни температури: F / B / FT / BT
ВНИМАНИЕ 
Ако за ултравиолетовите филтри, заваръчните филтри или 
инфрачервените филтри се изисква засилено разпознаване на 
цветовете, то избраният протектор за очи трябва да бъде маркиран 
с буквата С веднага след кодовия номер на мащабния номер, 
т.е. 2C-shade, 4C-shade, 5C  Ако кодовият номер не е последван от 
буквата С, тогава ултравиолетовите филтри, заваръчните филтри или 
инфрачервените филтри могат да нарушат цветовото възприятие. 
Ако защитата е срещу високоскоростни частици при екстремни 
температури тогава се налага на избраните защитни очила да бъде 
маркирана буквата Т веднага след нивото на въздействие, т.е. FT, BT 
или АТ. Ако нивото на въздействието не е последвано от буквата Т, 
тогава защитните очила, се използват само срещу високоскоростните 
частици при стайна температура Защитни очила срещу летящи 
частици с висока скорост, носени върху стандартни очила може да 
предадат въздействие, при което се създава опасност за ползвателя 
Рамката, когато е в контакт с кожата, може да предизвика алергична 
реакция към податливи индивиди; ако това е така, консултирайте 
се с лекар. 
Няма аксесоари, нито резервни части на разположение 

Информация за Потребителя
Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент 
(ЕС 2016/425) и на общите изисквания на стандарт EN166: 2001 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този протектор за очи е предназначен да предпазва потребителя 
от наранявания на очите и лицето от механично въздействие. 
Протектора трябва да се носи през цялото време на излагане на 
опасности.Оставете работната зона, ако се появи замаяност или 
дразнене или ако щитът на лицето се повреди.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този визьор може да предложи адекватна 
защита, само ако е правилно монтиран на модели PORTWEST 
шлемове модели PS55/PW55 и PS54/PW54
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ УПОТРЕБА:
Това ЛПС трябва да се провери преди всяка употреба.  Уверете се, 
че протекторът за очи плътно прилепва към шлема и дръпнете 
предпазителя на очите, за да покриете плътно областта на очите.
При нормално съхранение и използване според информацията 
за потребителя, този продукт осигурява адекватна защита 
за 5 години. Не променяйте предпазителя на очите. Всяко 
надраскано или повредено окулярно стъкло трябва да 
се подмени незабавно.  Материалът на предпазителя е 
поликарбонат, този материал няма да предизвика алергичен 
ефект при контакт с кожата. Но за тези, които са алергични, би 
могло да има алергични реакции, ако това е така, трябва да се 
потърси съвет от лекар.
 СЪХРАНЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Да се съхраняват на сухо място при стайна температура и 
защитени от пряка слънчева светлина. Предпазните очила 
трябва да се транспортират, като предпазна мярка, с тяхната 
оригинална опаковка. Избягвайте удари и падане на тежки 
предмети върху очила. 
Лещите трябва да се почистват със сапунена вода или да 
се изплакват редовно; Подсушават се с мека кърпа. Никога 
не почиствайте когато са сухи, не използвайте абразивни 
материали; Дезинфекцирайте редовно, като използвате 
обикновен домакински или медицински дезинфектант и 
обилно изплаквайте.

ВИЗЬОР ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Име и адрес на нотифициращия орган, който е издал ЕО за 
сертифициране
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Модел Код Маркировки на Лещите Номер на стандарr

PW56CL (Прозрачен) PW1 FT CE EN 166 
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